Tack för att du vill bli medlem!
Det är medlemmarna som gör att vi kan arbeta med våra frågor kring strömmande vatten och därmed
påverka politiker och skapa opinion. Ditt medlemskap är därför avgörande för arbetet. Fyll i alla
uppgifter på autogirotalongen, klipp vid den streckade linjen, lägg talongen i ett kuvert och skriv:
”Älvräddarna, Kläppvägen 2B, 880 30 Näsåker.”
Välkommen som medlem i Älvräddarna!

1 Välj medlemskapsform 2 Texta gärna 3 Välj eventuellt tillval
SAMTYCKE TILL AUTOGIRO		
Vad är fördelarna med autogiro?
Det är enkelt och det minskar våra administrationskostnader
genom att vi slipper hantering av fakturor. Och då kan vi
lägga mer pengar på miljöarbetet istället.
När dras pengarna?
Pengarna dras den 28:e i varje månad från ditt angivna bankkonto. Om 28:e tillfaller på en helg, kommer dragningen
ske näst påföljande bankdag. Dragningen kan du se på ditt
kontoutdrag från banken.
Hur behandlas mina personuppgifter?
Älvräddarna behandlar dina personuppgifter enligt PUL

 LÄGG I KUVERT & POSTA!

(Personuppgiftslagen) samt får lämna ut dina uppgifter till
BGC (bankgirocentralen). Du kan när som helst begära att
få tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter genom att
kontakta Älvräddarna eller BGC.
Hur gör jag om jag vill avsluta?
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta
ditt åtagande hos Älvräddarna genom att kontakta oss eller
din bank. Kontakta oss senast den 20e i månaden om du vill
avsluta ditt åtagande samma månad – kontaktar du oss efter
den 20e avslutas ditt åtagande först nästa månad. Du når oss på
camilla.lundgren@alvraddarna.se eller på 073-834 07 76.

Ja! Jag väljer att betala mitt medlemskap månadsvis via autogiro





Enskilt medlemskap [16 kr/månad]
Enskilt medlemskap/gåvopaket [29 kr/månad]
Familjemedlemskap [20 kr/månad]
Familjemedlemskap/gåvopaket [33 kr/månad]
Antal familjemedlemmar:____________________
Namn						

Bank					

Jag vill ge en EXTRA GÅVA PER MÅNAD utöver medlemskapet.

50 kr
100 kr 200 kr
 Annat belopp: _______________________
Ditt medlemsnummer:______________________

Adress

Clearingnummer (finns på kontoutdraget från din bank) BANK-/PERSON-POSTGIROKONTONR

PERSONNUMMER (Krav från Plusgirot och Bankgirocentralen)

Telefon					

TILLVAL

E-postadress

ORT, DATUM OCH NAMNUNDERSKRIFT

